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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18 consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 351 

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi 

radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza 

administrativ-teritorială a municipiului Huși 

 

 

           Consiliul Local al  municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

  Având în vedere: 

• Referatul Biroului Tehnic nr. 29890 din 19.11.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 29891 din 

19.11.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura 

pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care 

există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-

teritorială a municipiului Huși; 

• Raportul Biroului Tehnic nr.29892 din 19.11.2021; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 29941 din 19.11.2021; 

▪ Avizul nr.266 din 23.11.2021 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

▪ Avizul nr.94 din 23.11.2021 al Comisiei pentru învăţământ, culte, 

cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia 

copilului, familie; 

▪ Avizul nr.174 din 23.11.2021 al Comisiei de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice şi comerţ;  

             In conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din OUG nr. 195/2002 

privind circulatia pe drumurile publice, ale Hotararii de Guvern nr. 1391/2006 

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice, ale art.23 alin.(1) din Ordinul Ministerului 

Administratiei si Internelor nr.1501/2006 privind procedura inmatricularii, 

inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatiei provizorie sau pentru 

probe a vehiculelor , ale Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor 

nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile si continutul certificatului de 
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inmatriculare si ale celui de inregistrare, art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu 

alin.(7) lit.n) din Ordonanta de Urgenta nr.57/03.07.2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

              In  temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de 

Urgenta nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

             Art.1. Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, 

evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de 

pe raza administrativ-teritorială a municipiului Huși, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre . 

              Art.2. Prezenta hotarare abrogă prevederile Hotararii Consiliului Local 

al municipiului Huși nr.168 din 15.12.2005. 

   Art.3.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează 

primarul municipiului Huși .                     

 

                                                                                      HUŞI, 25 noiembrie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                           Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 


